ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Αριθμ. Πρωτ. ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ:

950

Ημερομ. Κατάθεσης:

18/11/2022

Αθήνα, 18 Νοεμβρίου 2022
ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Θέμα: «Θα είναι επικαιροποιημένο το πόρισμα ελέγχου της Επιτροπής Ανταγωνισμού
που ξεκίνησε το 2019 για τις χρεώσεις των τραπεζών;»
Τον Οκτώβριο του 2020, βουλευτές του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης κατέθεσαν
ερώτηση προς τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων με θέμα την πρόοδο των
αυτεπάγγελτων ελέγχων που διεξάγονταν από το 2019 στις συστημικές τράπεζες για αντιανταγωνιστικές πρακτικές μέσα από τυχόν καταχρηστικές χρεώσεις κατά την συναλλαγή τους
με τους πολίτες.
Στη σχετική ερώτηση, η Επιτροπή Ανταγωνισμού με τη με Α.Π.8964/20.10.2020
έγγραφη απάντησή της σημείωνε ότι: η σχετική υπόθεση ελέγχου διερευνάται κατά απόλυτη
προτεραιότητα, έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία αποσφράγισης των σκληρών δίσκων που
συλλέχθηκαν κατά τους επιτόπιους ελέγχους και ελπίζει η αξιολόγηση του υλικού να
ολοκληρωθεί σε μερικούς μήνες. Κατόπιν, και με δεδομένο ότι παρήλθε άπρακτο μεγάλο
χρονικό διάστημα χωρίς να έχει ανακοινωθεί η ολοκλήρωση του ελέγχου, κατατέθηκαν οι με
Α.Π. 332/22.01.2021 και Α.Π.798/20.06.2022 επίκαιρες ερωτήσεις. Ομοίως, το βασικό τους
ερώτημα αφορούσε το χρόνο έκδοσης των αποφάσεων της Επιτροπής Ανταγωνισμού,
καθώς η ίδια είναι η καθ’ ύλην αρμόδια για τη διαπίστωση των παραβάσεων των άρθρων 1
και 2 του ν. 3959/2011. Ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων στις σχετικές συνεδριάσεις
της ολομέλειας, επικαλέστηκε την ανεξαρτησία αλλά και το απόρρητο των ερευνών που
διεξάγονται εντός της Ε.Α., ενώ παράλληλα αναφέρθηκε στην απάντηση της ίδιας της Ε.Α.
σύμφωνα με την οποία μέχρι το τέλος του 2022 θα έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος.
Σημειώνεται ότι η πάροδος των τριών ετών, από την έναρξη του ελέγχου, δε θα πρέπει
να εξεταστεί αποκομμένα από τις ραγδαίες εξελίξεις που έλαβαν και λαμβάνουν χώρα εντός
των ετών αυτών. Οι ηλεκτρονικές συναλλαγές και τα αντίστοιχα έσοδα παρουσίασαν μεγάλη
αύξηση και η πορεία προς το ψηφιακό μετασχηματισμό του τραπεζικού κλάδου αποτελεί
γεγονός. Έτσι, για μία χρέωση που δύναται να χαρακτηρίζονταν ως εύλογη το 2019 πιθανόν
να μην ισχύει το ίδιο για το 2022. Παράλληλα, η σύγκριση των εσόδων από προμήθειες των
ελληνικών τραπεζών με αυτά των ευρωπαϊκών τραπεζών θα πρέπει να εξετάζεται και
αναλύεται για ταυτόσημα μοντέλα ηλεκτρονικών συναλλαγών προκειμένου να είναι βάσιμη.
Με δεδομένα τα παραπάνω και σε συνδυασμό με το ότι οι συναλλασσόμενοι με τις
τράπεζες πολίτες βρίσκονται αντιμέτωποι με μία αδυσώπητη πληθωριστική κρίση,
Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:
1) Θα ανακοινωθεί εντός του επόμενου μήνα το πόρισμα ελέγχου των συστημικών
τραπεζών από την Επιτροπή Ανταγωνισμού;
2) Κρίνει πως οι τρέχουσες, εν έτει 2022, χρεώσεις των ελληνικών συστημικών
τραπεζών είναι εύλογες με βάση το μοντέλο ηλεκτρονικών συναλλαγών που
χρησιμοποιούν;

3) Προτίθεται να παρέμβει κανονιστικά στον τραπεζικό κλάδο κατόπιν αιτήματός
του σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν.3959/2011, (Α’93), προκειμένου ο έλεγχος
της Επιτροπής Ανταγωνισμού να είναι επικαιροποιημένος και με τα στοιχεία και
τις χρεώσεις συναλλαγών έως και το έτος 2022;
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